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SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött  
 
név: ............................................................................................................................................... 
születéskori név: ........................................................................................................................... 
lakcím: .......................................................................................................................................... 
születési hely, idő: ........................................................................................................................ 
anyja neve: ................................................................. igazolványszám: ...................................., 
valamint 
 
(továbbiakban: Megrendelő) 
 
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség (székhelye: 1173 Budapest, Bakancsos u. 2., 
adószáma: 19815486-1-42, a továbbiakban: Egyházközség), mint temetőtulajdonos, 
(a továbbiakban Megrendelő és Egyházközösség együtt: felek) 
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Megrendelő megrendeli a 2. pontban felsoroltak hamvait tartalmazó urnák elhelyezését az 

Egyházközség urnatemetőjében. A Megrendelő által kiválasztott urnahely: .......... blokk, 
............. oldal, ................. sor, .............. urnahely. Az urnahely ......... urna elhelyezésére 
alkalmas. Az urnahely megváltási időszaka 25 év, amely annak lejárta előtt 
meghosszabbítható. 

2. Az eltemetendő személy(ek): 
1. Név: .............................................................. Szül. hely és idő: ........................................ 
Szül. név: ........................................................ Anyja neve: .................................................. 
Utolsó ismert lakcím: ............................................................................................................. 
Elhalálozás napja (kivéve előreváltás esetén): ....................................................................... 
2. Név: .............................................................. Szül. hely és idő: ........................................ 
Szül. név: ........................................................ Anyja neve: .................................................. 
Utolsó ismert lakcím: ............................................................................................................. 
Elhalálozás napja (kivéve előreváltás esetén): ....................................................................... 
3. Név: .............................................................. Szül. hely és idő: ........................................ 
Szül. név: ........................................................ Anyja neve: .................................................. 
Utolsó ismert lakcím: ............................................................................................................. 
Elhalálozás napja (kivéve előreváltás esetén): ....................................................................... 
4. Név: .............................................................. Szül. hely és idő: ........................................ 
Szül. név: ........................................................ Anyja neve: .................................................. 
Utolsó ismert lakcím: ............................................................................................................. 
Elhalálozás napja (kivéve előreváltás esetén): ....................................................................... 



3. Ha jelen szerződés aláírásakor a 2. pont alatt kevesebb személy adatai került feltüntetésre, 
mint a 1. alatt megjelölt urnahely befogadó képessége, akkor az urnahely megváltási ideje 
alatt Megrendelő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon 
rendelkezhet arról, hogy kiknek a hamvai helyezhetők még el az urnahelyben. 

4. Megrendelő köteles a fent megadott adataiban történő változást az Egyházközség felé 
bejelenteni. 

5. Megrendelő jelen szerződéssel megszerzett joga legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt módon másra átruházható, örökölhető. 

6. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egy időben .................... Ft díjat köteles 
megfizetni, jelen szerződés a díj maradéktalan befizetésével válik hatályossá. 

7. Megrendelő az urnahelyet lezáró fedőlapra a következő szöveg elhelyezését kéri: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Megrendelő a fedő lapon a következő díszítésre szolgáló kellék elhelyezését kéri: 
.................................................................... A felírat és a kellék díja: ......................... Ft 
Megrendelő jogosult a feliratot a későbbiekben kiegészítetni. 

8. Megrendelőt az Egyházközség felé az urnaelhelyezéssel kapcsolatban a 6. és 7. pontban 
meghatározott díjakon felül más költség nem terheli. 

9. Megrendelő kijelenti, hogy megismerte az Egyházközség temetőszabályzatát, az abban 
foglaltakat magára és hozzátartozóira nézve kötelezőnek ismeri el. 

10. Megrendelő vállalja, hogy az urnatemetőben megtartásra kerülő kegyeleti szertartások 
rendjét is időpontját az Egyházközség lelkészével egyezteti. 

11. Megrendelő hozzájárul a személyes adatainak – e szerződés és a temetőszabályzat 
előírásainak teljesítéséhez szükséges terjedelmű és időtartamú – Egyházközség általi 
kezeléséhez. Az Egyházközösség a Megrendelő azon személyes adatait, amelyek 
megőrzése a temetőkre és a temetkezésre vonatkozó jogszabályok szerint nem szükséges, 
e szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek gyakorolhatóságának megszűnését 
követően törli. 

 
A felek e szerződést – annak közös elolvasása és értelmezését követően – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Budapest, ....................................... 
 
 
 
 
 
 .......................................... .......................................... 
 Megrendelő Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 


